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NOVIČKE SOS
ODZIV VLADE NA SKLEPE S SKUPŠČINE SOS
Skupnost občin Slovenije je po redni letni Skupščini, ki je bila 25. aprila 2013 v Ljubljani,
poslala Vladi sprejete sklepe s prošnjo, da se do njih opredelijo. Prejeli smo
odgovor iz
Kabineta predsednika vlade. (SK)

SREČANJE OBČIN Z EKIPO MKO
Skupnost občin Slovenije je skupaj z Združenjem občin Slovenije in Združenjem mestnih
občin Slovenije organizirala Srečanje ekipe MKO s predstavniki lokalnih skupnosti. Srečanje
je potekalo 15. maja 2013 ob 9.00 uri, v viteški dvorani Pokrajinskega muzeja Maribor,
Grajska ul. 2 v Mariboru. Na posvetu je županjam in županom ter občinskim strokovnjakom
na vprašanja odgovarjala vsa ministrova ekipa: mag. Tanja Strniša, državna sekretarka za
kmetijstvo, mag. Andreja Jerina, državna sekretarka za okolje, dr. Martina Bavec, generalna
direktorica Direktorata za kmetijstvo, dr. Boštjan Petelinc, v.d. generalnega direktorja
Direktorata za javne službe in investicije v okolje, Branko Ravnik, v.d. generalnega direktorja
Direktorata za okolje, Jošt Jakša, v.d. generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo,
lovstvo in ribištvo, Joško Knez, direktor Agencije RS za okolje, Irena Šinko, direktorica
Sklada kmetijskih zemljišč, Darija Dolenc in Boris Potočar. Zbrane predstavnike občin in
ministrstva sta uvodoma pozdravila predsednika Skupnosti občin Slovenije, dr. Ivan Žagar
in Združenja občin Slovenije, g. Robert Smrdelj. V svojem nagovoru sta že izpostavila nekaj
vprašanj in problematik, s katerimi se občine srečujejo. Več… (SK)
SESTANEK Z MINISTROM ZA KULTURO
V četrtek, 16. maja 2013 naj bi se predsednik SOS, dr. Ivan Žagar, član Glavnega odbora SOS Alan
Bukovnik in član komisije za kulturo SOS skupaj s predstavniki ZOS sestali z ministrom za kulturo,
dr. Urošem Grilcem, vendar je imel minister nujne nepredvidene obveznosti v Državnem zboru. Tako
so predstavnike SOS, ZOS, ki ga je zastopal predsednik in Mestne občine Ljubljana, ki jo je zastopala
mag. Mateja Demšič, sprejeli državni sekretar dr. Aleš Črnič in v.d. direktorica direktorata za kulturno
dediščino ga. Špela Spanžel. Predstavili so zakonodajo, ki se spreminja, Zakon o uresničevanju
javnega interesa na področju kulture, Nacionalni kulturni program 2013, Zakon o varstvu kulturne
dediščine. Predstavniki ministrstva so obljubili dobro in pravočasno sodelovanje z lokalnimi
skupnostmi tako na področju sprememb zakonodaje kot vsebinskih zadevah. Predstavniki SOS so
opozorili na številna odprta vprašanja in ministrstvo bo na vsa vprašanja odgovorilo pisno. Z
odgovori bo sekretariat SOS seznanil vse članice. (SK)

SVET ZA SISTEM PLAČ - POZITIVNO MNENJE
Sestanka Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, v sredo, 15. maja 2013 ob 14. uri v veliki sejni
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sobi, Gregorčičeva 27, v Ljubljani, se je kot članica Skupnosti občin Slovenije udeležila članica Sveta za
sistem plač Valerija Šamprl. Dr. Gregor Virant je bil izvoljen za predsednika sveta in za
podpredsednico Lidija Apohal Vučkovič. Imenovanje sekretarja sveta je bilo preloženo na naslednjo
sejo. Pri usklajevanju spremembe plačne lestvice pa je bil sprejet sklep: Svet za sistem plač je
obravnaval predlog sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki se nanaša na
spremembo razmerij med plačnimi razredi in k predlogu sprememb podal pozitivno mnenje.
(pripravila: Valerija Šamprl, članica)

KOMISIJA ZA PROSTOR O ZGOdbi
Komisija za prostor se je na redni seji dne 13. 5. 2013 v Novem Mestu seznanila s predlogom modelom
novega zakona o graditvi objektov (t. i. ZGO-dba). Predstavnica stroke gospa Helena Kovač (članica
ZAPS, skupine Odgovorno do prostora! itd.) je podrobno predstavila koncept predloga novega
zakona (gre za predlog stroke), ki temelji na povsem drugačnih praksah od sedanje, saj v postopek
pridobivanja gradbenega dovoljenja in pred začetkom gradnje uvaja smiselne zahteve in korake, ki
imajo za posledico:
skrajšanje časa za pridobitev gradbenega dovoljenja (manjši obseg projektne dokumentacije-samo
relevantne vsebine),
zagotovitev hitre in zanesljive informacije investitorju o možnosti realizacije investicijske namere
v obliki zavezujočega pravnega sredstva,
prerazporeditev finančnih bremen - plačilo izdelave pretežnega dela projektne dokumentacije,
plačila dajatev in prispevkov pred začetkom gradnje (in ne že pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja).
zmanjšanje administrativnih ovir in obremenitve javne uprave pri dovoljevanju gradnje,
jasna opredelitev odgovornosti vseh udeležencev pri gradnji, povezanost znanja in strokovnosti v
celotnem procesu gradnje,
okrepljena odgovornost pooblaščenih arhitektov in pooblaščenih inženirjev v celotnem postopku
pridobitve gradbenega dovoljenja,
povečana učinkovitost odzivanja inšpekcijskih služb v celotnem procesu gradnje in sicer v smislu
preventive in ne kurative. Skladnost posega v prostor se preveri pred gradnjo in se po gradnji
samo potrdi s strani pooblaščenih oseb.
dvig kakovosti zgrajenih objektov (zagotovljena skladnost s prostorskimi akti, zdravje, varnost za
uporabo, minimalni vplivi na okolje) z obvezno pridobitvijo uporabnega dovoljenja.
Komisija za prostor je že ob sami predstavitvi podala nekatere svoje pomisleke in rešitve glede
izvajanja zakona v praksi in je prispevala k temu, da bo predlagan koncept v obliki akta (kar še v tem
trenutku ni) spisan še bolj operativno in primerno za izvajanje. Koncept je v vsakem primeru potreben
še nekaterih podrobnejših razmislekov, vendar predstavlja dobro izhodišče za novo sistemsko
zakonodajo in zasleduje strokovne cilje podrejene javnemu interesu. Koncept uvaja jasna izhodišča in
postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja, zagotavlja večjo pravno varnost investitorjev,
vzpostavlja jasen sistem odgovornosti odgovornih projektantov ... Komisija za prostor je zato sprejela
soglasen sklep, da se model/koncept predloga novega ZGO podpre in zahteva njegovo uveljavitev v
pravnem redu Republike Slovenije. (pripravil: Peter Cafuta, predsednik komisije za prostor)
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GOSPODARSKI IN SOCIALNI MODELI PRIHODNOSTI
Eim, Center razvoja človeških virov in Fundacija PRIZMA sta v sodelovanju s Skupnostjo
občin Slovenije in drugimi domačimi in mednarodnimi projektnimi partnerji v sredo, 15.
maja 2013, v Mariboru, v Centru alternativne in avtonomne produkcije CAAP organizirala
mednarodno konferenco Gospodarski in socialni modeli prihodnosti – sodelovanje med
javnimi institucijami, družbeno odgovornimi profitnimi podjetji in socialnimi podjetji za
večjo konkurenčnost v lokalnih okoljih. Na konferenci so sodelovali ugledni gostje,
strokovnjaki, predstavniki lokalnih skupnosti, družbeno odgovornih podjetij in socialno
podjetniškega sektorja iz Slovenije, Velike Britanije in Italije. V uvodu v konferenco so
udeležence nagovorili Dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor in Dejan Levanič,
Državni sekretar iz Ministrstva za delo. Skupnost občin Slovenije je na konferenci predstavila
energetsko zadrugo z imenom Sončna zadruga, katere soustanoviteljica je bila, njeno
delovanje ter vključevanje lokalnih skupnosti v članstvo zadruge. Udeleženci konference so
se strinjali, da je za uspešno reševanje gospodarskih in družbenih problemov, večjo socialno
in gospodarsko konkurenčnost, predvsem pa skupno blaginjo vseh potrebno usklajeno in
učinkovito sodelovanje vseh sektorjev, od vlade in javnih institucij, lokalnih skupnosti do
zasebnega sektorja, socialnih podjetij, nevladnih organizacij in širše družbe. Vzajemno
sodelovanje tako na lokalni kot na nacionalni ravni predstavlja učinkovit model, ki še
posebej v času gospodarske krize predstavlja možnost za prehod na nove gospodarske in
socialne modele prihodnosti. Pomemben rezultat projekta je Priročnik dobrih praks,
gospodarskih in socialnih modelov na področju vzajemnega sodelovanja, ki bo v pomoč
lokalnim skupnostim in drugim javnim institucijam, zasebnim in socialnim podjetjem pri
vzpostavljanju in razvoju vzajemnega sodelovanja za reševanje sedanjih in prihodnjih
družbenih in gospodarskih problemov. (SK)

ELABORATI O CENAH KOMUNALNIH STORITEV
Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Inštitutom za javne službe organizirala posvet z
naslovom Pravne podlage in ekonomska izhodišča za pregled elaboratov o cenah storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Seminar je potekal 15. maja
2013 v Ljubljani. Seminar je bil namenjen predstavnikom občin, ki se s problematiko
zagotavljanja občinskih javnih služb varstva okolja ter presojo elaboratov in potrjevanjem
cen komunalnih storitev srečujejo pri svojem delu. Na posvetu so bili udeleženkam in
udeležencem na razpolago Leo Kremžar, Skupnost občin Slovenije, mag. Boris Jagodič,
Inštitut za javne službe, mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe ter mag. Blanka
Vezjak, Vezjak svetovanje, d. o. o. Predavatelji so predstavili kako uskladiti občinske odloke
in druge akte z novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja, kako vplivajo ukrepi dosedanje cenovne politike
na poslovanje izvajalcev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, dali napotke
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kako analizirati ključne pogoje izvajanja posameznih gospodarskih javnih služb z vidika
upravičenih stroškov ter kako predeliti izhodišča za oblikovanje cen kot podlaga za pripravo
elaborata. Na posvetu so bili pregledani in splošno komentirani elaborati o cenah
posameznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so bili predhodno
posredovani s strani udeleženk in udeležencev. (SK)

ZADNJA TEMATSKA RAZPRAVA
v sredo, 15. maja 2013 je v sejni sobi MGRT v Ljubljani potekala še zadnja razprava v nizu o
vsebini programskih dokumentov. MGRT je februarja pričel s splošno razpravo o vsebini
programskih dokumentov, ki bodo začrtali razvoj Slovenije do leta 2020. Razprave so strnili v pet
tematskih sklopov in zadnja se je osredotočala na priložnosti, ki jih za razvoj prinašajo izzivi na
področju pravne države, učinkovitega javnega sektorja in nevladnih organizacij. V imenu SOS se je
razprave udeležila Saša Heath Drugovič, predsednica delovne skupine za črpanje EU sredstev. Po
sestanku je povzela nekaj pomembnejših točk iz razprave:
večina zadev zapisanih v programskih dokumentih, ki se tiče javne uprave, (npr. protipotresna in
energetska sanacija javnih stavb) se kasneje razume kot državna uprava. Predstavnica SOS je
opozorila, da so del javne uprave tudi lokalne skupnosti, zato je pomembno, da so v programskih
dokumentih pravilno napisane in kasneje upravičene do ukrepov.
na področju e-poslovanja je bilo sicer ugotovljeno, da se Slovenija po indikatorjih uvršča visoko v
Evropi, vendar pa se v praksi kaže drugače. (npr. s programom ISAR je zagotovljeno e-poslovanje,
vendar so z uporabo tega programa težave). Predstavnica SOS je predlagala, da se za nov
programe takoj organizirajo usposabljanja, tako izvajalce kot uporabnike in, da morajo biti
programi bolj uporabnikom prijazni za uporabo.
kot prednost je večkrat navedena visoka izobraženost javnih uslužbencev, ki je v razpisih pogosto
ni zaslediti kot pogoj
na področju priprave zakonodaje je postopek podprt do sprejema zakona, po sprejetju pa manjka
spremljanje izvajanja samega zakona, na razpravi je bil oblikovan predlog, da se v strategijo
zapiše projekt, ki bo nadgradil postopek od sprejetja zakona do spremljanja izvajanja zakonskih
določil
na področju zakonodaje je bil izpostavljen tudi problem tolmačenja zakonov, vse prepogosto se
namreč dogaja, da uradne osebe resornega ministrstva ne znajo ali ne zmorejo komentirati
zakonov, kar je nesprejemljivo.
na razpravi je bil izpostavljen tudi problem pomanjkanja ustrezno usposobljenih kadrov za delo
na projektih v javni upravi
NVO so izpostavile tudi problem ranljivih skupin, ki so v projektih večkrat zapisane, dejansko pa
manjka povratna zanka, ki bi izvajanje ukrepov za ranljive skupine dejansko preverjala. (SK)

KOMISIJA ZA VARSTVO OKOLJA O HRUPU
V petek, 10. maja 2013 se je v Ljubljani sestala komisija za varstvo okolja z vodjem sektorja za okolje in
podnebne spremembe MKO, Matejem Gasperičem. Tema sestanka je bila uredba, ki ureja hrup
zvočnih naprav na prireditvah. Ministrstvu je bilo predhodno poslano kot gradivo Pripombe na
uredbo iz leta 2010, saj se od takrat ni spremenilo nič.
Sprejeta sta bila sklepa:
-

pravna služba MKO preveri možnosti razveljavitve uredbe

-

v noveli Zakona o varstvu okolja (ZVO 2.0), ki ga MKO načrtuje odpreti v drugi polovici
letošnjega leta se področje hrupa sistemsko uredi. (SK)
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EVIDENTIRANJA
VARNOST V CESTNEM PROMETU
Evidentiranje predstavnika v medresorsko delovno skupino za spremljanje in izvajanje Resolucije o
nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022
Skupnost občin Slovenije je prejela poziv za imenovanje predstavnika v medresorsko delovno skupino
za spremljanje in izvajanje ReNPVCP13-22. Poziv je posredovala Javna agencija RS za varnost
prometa. S strani Skupnosti občin bo imenovan en član, zato SOS daje pobudo občinam članicam SOS,
da evidentirajo člana v medresorsko delovno skupino za strokovno izvajanje programa varnosti
cestnega prometa.
S klikom na ikono boste dostopali do dopisa in obrazca za evidentiranje. Predlog mora vsebovati vse
podatke, navedene v pozivu.
Evidentiranje je odprto do ponedeljka, 20.05.2013 do 12.00 ure. Vloge posredujte pisno na Skupnost
občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in žigosane) na
metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
ZAKON – TURIZEM
Predpis: Predlog Zakona o spodbujanju razvoja turizma
Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo predlog
Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Komisija za turizem je osnutek zakona že obravnavala in
podala številne predloge in pripombe. Ministrstvo je sklicalo sestanek z deležniki, med njimi je tudi
SOS, kjer bo predlog predstavilo. Predlog ZSRT-1 najdete tukaj.

PRAVILNIK ZA POBUDE - OPN
Predpis:

PRAVILNIK

O

PODROBNEJŠIH

POGOJIH

ZA

OBRAVNAVANJE

POBUD

ZA

SPREMEMBO NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ V OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU
Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor predlog Pravilnika
o podrobnejših pogojih za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe zemljišč v občinskem
prostorskem načrtu. Pravilnik podrobneje opredeljuje pogoje za obravnavo pobud z vidika ciljev
prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z
vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo. Za namen poenotenega
podajanja pobud, njihove obravnave in opredeljevanja do njih, so s pravilnikom določeni trije obrazci,
na katerih oziroma s pomočjo katerih se bodo opravila ta dejanja. Predlog pravilnika in priloge k
pravilniku najdete tukaj: Pravilnik, Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3.
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Vaša

stališča,

predloge,

pripombe

posredujete

najkasneje

do

srede,

5.6.2013

na

naslov

info@skupnostobcin.si.

INFRASTRUKTURA ZA PROSTORSKE INFORMACIJE
POROČILO O ZAGOTAVLJANJU INFRASTRUKTURE ZA PROSTORSKE INFORMACIJE V
REPUBLIKI SLOVENIJI ZA OBDOBJE 2010-2012
Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor prejela predlog za
obravnavo Poročila o zagotavljanju infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji za
obdobje 2010-2012. Ta dokument predstavlja zbirko informacij o trenutnem stanju v Sloveniji v zvezi z
nacionalno infrastrukturo prostorskih podatkov. Vsebuje podrobnosti o slovenski točki za stike in
koordinacijski strukturi, ki podpira točko za stike. Podan je opis odnosov s tretjimi osebami in pregled
delovnih praks in postopkov usklajevalnega organa. Navedene so tudi nekatere informacije o
postopkih zagotavljanja kakovosti, vključno z opisom vzdrževanjem infrastrukture za prostorske
informacije in analizo težav pri zagotavljanja kakovosti, povezane z razvojem infrastrukture za
prostorske informacije. Tukaj najdete predlog Poročila.
Vljudno vas naprošamo, da nam predloge, stališča in pripombe glede Poročila posredujete
najkasneje do petka, 24.5.2013 na naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
ZAKLJUČENA POVPRAŠEV ANJA

SOČASNA PRISOTNOST VZGOJITELJIC
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede urejanja sočasne prisotnost
vzgojiteljic oz. pomočnic vzgojiteljic v času krajših bolniških odsotnosti s prošnjo po posredovanju
vprašanja občinam članicam.
Občino zanima kako imajo vrtci v drugih občinah zagotovljeno oz. urejeno sočasno prisotnost
vzgojiteljic oz. pomočnic vzgojiteljic v času krajših bolniških odsotnosti (npr.: Ena oz. več vzgojiteljic
nastopi z bolniško na isti dan, vrtec pa o tem obvestijo šele na dan nastopa bolniške oz le dan prej. ).
Problem nastane, ker Zakon za uravnoteženje javnih financ zahteva soglasje ustanovitelja za vsako
nadomestno zaposlitev, kjer je tudi navedeno, da bo ustanovitelj zagotavljal sredstva za začasno ali
občasno delo. Zanima jo, koga zaposlijo v vaših vrtcih z dnem, ko nastopi bolniška (sklepanje pogodb
o delu je na podlagi 109 . a člena ZOFVI s študenti in plačilo preko študentskih napotnic, v nasprotju z
določili ZDR in ZOFVI.), ter kako pridobivate soglasje ustanovitelja, saj je le-to potrebno pridobiti že
pred samim nastopom nadomestne zaposlitve?
Odgovore občin si lahko preberete tukaj.
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ODPRTA POVPRAŠEVANJA

SKLEPANJE SPORAZUMOV Z ZAVODOM IPF
Na sekretariatu Skupnosti občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice s katerim se obračamo
na vas, da nam posredujete informacije.
Občino zanima, če ima katera občina sklenjen sporazum z zavodom IPF (Zavod za uveljavljanje pravic
izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije) kot npr. s Sazasom?
Vaše odgovore nam prosimo posredujte do četrtka, 23.05.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
20.05. / SESTANEK NORMATIVI V VRTCIH
Sestanek glede predlogov sprememb Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za
prostor in opremo vrtca in sprememb Zakona o vrtcih; predstavniki Skupnosti občin Slovenije se bodo
v ponedeljek, 20.5.2013 udeležili usklajevalnega sestanka na MIZŠ na temo predlaganih sprememb na
področju normativov in minimalnih tehničnih pogojev za prostor in opremo vrtcev ter sprememb
Zakona o vrtcih.

21.05. / SEJA PREDSEDSTVA SOS
13. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije bo potekala v torek, 21. maja 2013, z začetkom ob 9.30
uri v prostorih Občine Ajdovščina.

22.05. / PREDSTAVITEV PREDLOGA ZSRT
MGRT je skupaj s predlogom Zakona o spodbujanju razvoja turizma poslalo vabilo na predstavitev
zakona. Sekretariat SOS je vabilo posredoval Komisiji za turizem, katere članice in člani so na osnutku
zakona že aktivno sodelovali.

24.05. / KOMISIJA ZA E-POSLOVANJE
V petek se bo v Ljubljani sestala komisija za e-poslovanje. Obravnavali bodo staro strategijo
elektronskega poslovanja za lokalne skupnosti oz. njeno izvajanje. Na sestanek so vabljeni
predstavniki Državne volilne komisije s katerimi želi komisija pregledati stanje informacijske podpore
lokalnim volitvam, ki se bližajo. Komisija se bo seznanila še z nekaterimi aktualnimi projekti s
področja e-poslovanja na državni in lokalni ravni.

20.06. / SREČANJE GLAVNEGA ODBORA Z MINISTROM VIRANTOM
Iz Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo so nam sporočili termin za sestanek z ministrom
Virantom. Sestanek bo po ponovni spremembi potekal 20.6.2013 (in ne 12.6.2013) ob 14.00 uri v
prostorih MNZ. Sestanka se bodo udeležili člani glavnega odbora SOS in generalna sekretarka.
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Na sestanku bo govora Zakonu o uravnoteženju javnih financ občin, Predlogu novele Zakona o
lokalni samoupravi in Zakona o financiranju občin, katerih vsebina se nanaša na medobčinsko
sodelovanje in Zakonodajo, ki ureja status lokalnih funkcionarjev.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
23.05. / SLOVENIJA ZNIŽUJE CO2: TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA
Zadruga Jarina, Zeleni razvojni model občine Šentrupert, Rastlinska čistilna naprava v Kozjanskem
parku Predstavitev in ogled, Šentrupert, Podsreda, 23. maj 2013. Predstavitev je namenjena
predstavnikom občin, regionalnim razvojnim agencijam in razvojnim centrom, nacionalnemu,
regijskim in krajinskim parkom, resornim ministrstvom, specializiranim javnim ustanovam, podjetjem
in samozaposlenim (kmetom), komunalnim podjetjem, strokovni in znanstveni javnosti ter nevladnim
organizacijam. Dodatne informacije in program v vabilu. Udeležba, vključno z avtobusnim prevozom
in kosilom, je brezplačna. Obvezne prijave sprejemamo do zapolnitve mest oz. do 20. maja na
prijavnici (v primeru preseganja števila razpoložljivih mest bo udeležba omogočena po enemu
predstavniku na organizacijo). Dodatne informacije pri Karmen Kogoj Ogris na 01 439 71 00,
karmen@umanotera.org ter na spletni strani www.slovenija-co2.si .Dogodek je organiziran v okviru
projekta »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse«, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za
trajnostni razvoj. Projekt je ena izmed akcij partnerstva med Evropsko komisijo, Vlado Republike
Slovenije in Evropskim parlamentom na področju komuniciranja evropskih vsebin. (vir: Umanotera)

24.05. / KAKO DO KOLESARJEM PRIJAZNIH MEST?
v petek, 24. maja 2013, bo v Mestnem muzeju Ljubljana na Gosposki 15. potekal seminar z
naslovom »Kako do kolesarjem prijaznih mest?«, ki ga organizira REC Slovenija. V projektih
CHAMP in Mobile2020 smo preučili in nadgrajujemo kolesarske politike in ukrepe na
področju kolesarjenja v mestih ter na različne načine širimo znanja o dobrih praksah
projektiranja kolesarskih površin. Na seminarju želimo predstaviti dosedanje rezultate
projektov ter jih povezati z načrti in možnostmi za preobrazbo slovenskih mest v kolesarjem
prijazna mesta. Kolo je do zdravja, prostora in okolja zelo prijazen način premikanja, v
mestih pa pogosto tudi najhitrejše. Zaradi tradicionalnega načina načrtovanja prometa, ki
daje prednost predvsem avtomobilskemu prometu, pa je kolesarjenje v mnogih mestih
neprijetno in celo nevarno. Mesta, ki so že pred desetletji dala prednost kolesarjenju, so
danes na vrhu seznamov mest z visoko kakovostjo bivanja. Tudi zato se danes število mest,
ki želijo biti kolesarjem prijazna, skokovito povečuje. Prosimo vas, da svojo udeležbo
prijavite do 20. maja 2013. Število udeležencev je omejeno, kotizacije ni. Vir in Podrobnejše
informacije: REC Slovenija, 01 251 92 24, info@rec-lj.si

24.05./UČINKOVITA POT DO GRADBENEGA DOVOLJENJA
Skupina Odgovorno do prostora in Državni svet RS organizirata javni posvet z naslovom »Učinkovita
pot do gradbenega dovoljenja«, ki bo potekal v petek, 24. maja 2013, ob 10.00 uri v dvorani Državnega
sveta, Šubičeva 4, Ljubljana. Namen ZGODbe je, da konkretno predstavi prizadevanja stroke za
učinkovite spremembe v sistem urejanja prostora in graditve ter tako sproži proces pravočasnega
vključevanja stroke v pripravo novih zakonodajnih rešitev na področju in tudi, da prepriča pristojne v
10.5.2013 – 17.5.2013

TN št. 19

koristnost javnih predstavitev novih rešitev širšemu krogu zainteresirane javnosti. Posvet je
brezplačen. Tukaj najdete vabilo.

28.05./DELO CSD Z ROMI - DOBRE PRAKSE
Skupnost centrov za socialno delo Slovenije organizira posvet z naslovom »Delo centrov za socialno
delo z Romi – predstavitev primerov dobrih praks«, ki bo potekal v torek,28. maja 2013, s pričetkom
ob 9.00 uri v Mladinskem centru Krško, Cesta Krških žrtev 105, Krško. Cilj posveta je predstaviti
primere dobrih praks na področju dela z Romi ter poenotiti strokovno delo centrov za socialno delo.
Tukaj najdete vabilo in prijavnico.
Na posvet se je potrebno predhodno prijaviti s priloženo (v priponki) prijavnico najkasneje do srede,
22. maja 2013 na naslov: irena.zemljic@scsd.si ali na naslov Skupnost CSD Slovenije, Slovenska cesta
55, 1000 Ljubljana.

24.09. / VARNA IGRA 2013
V okviru povečevanja osveščenosti na področju varnosti igre na zunanjih in notranjih igralih Zavod za
varno igro (ZVI) pripravlja izobraževalno konferenco »Varna igra 2013«, ki bo potekala 24. in
25.92013. Namen konference je osvetliti področja, pri katerih menimo, da so možne izboljšave. Vsebine
konference so namenjene ravnateljem, lastnikom turističnih objektov in drugim osebam, odgovornim
za varnost otroških in mladostniških igrišč.
Izkušnje kažejo, da gospodarska situacija sicer ne omogoča velikih investicij v nakup novih igral ali
njihovo prenovo, a varnost na igriščih lahko zagotovimo že z drobnimi prispevki, ki ne terjajo
finančnega vložka. Na konferenci se bodo prepletali govorniki, ki iz različnih institucij delujejo na
področju varne igre. Osvetlili bomo pomembnost primernega načrtovanja igrišč, vlogo igre pri otrocih
in mladostnikih, obstoječo med-institucionalno komunikacijo, namen standardov, sprejetih v EU,
pravice otrok in staršev. Osvetlili bomo dobro in pregledali slabo prakso ter se seznanili s trendi v
tujini. Vse informacije o konferenci lahko najdete na spletni strani s klikom tukaj.
Občine, ki ste članice Skupnosti občin Slovenije lahko uveljavljate 3% popust ob prijavi, če članstvo
zapišete

na

prijavnici

pod

rubriko

dodatne

aktivnosti.

prijavnico

najdete

na

strani

www.oopa.si/konferenca.

NOVICE DRUGIH
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje,
znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvom za zdravje (MZ), Inštitutom za varovanje zdravja RS
(IVZ) in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) objavilo spletno stran za shemo
šolskega sadja: www.shemasolskegasadja.si. Namen te objave je redno obveščanje javnosti
o evropski shemi šolskega sadja. Shema šolskega sadja je ukrep EU kmetijske politike, ki
otrokom v šoli zagotavlja brezplačno sadje in zelenjavo. Vključuje različne izobraževalne
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dejavnosti in dejavnosti za ozaveščanje o pomenu sadja in zelenjave v prehrani. V Sloveniji je
v shemo vključenih že skoraj 90 % vseh osnovnih šol. Več: http://skrci.me/r3l7K

PROBLEMATIKA DIMNIKARSTVA V DZ
V četrtek, 17. maja 2013, je Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje v DZ obravnaval
problematiko dimnikarstva. Skupnost občin Slovenije na sejo odbora ni bila vabljena. Minister Židan
je menil, da je bilo na področju dimnikarske problematike veliko razpravljanja in da je skrajni čas, da
se to področje uredi. Ugotavljajo, da pristojno ministrstvo še vedno ni ustrezno opredelilo vsebine del
in pravil dimnikarske službe. Z vsakoletnim spreminjanjem tarifnega sistema je povzročalo zmedo,
ustreznosti kalkulativnih elementov cene pa ni preverjalo, ni vzpostavilo in vodilo evidence kurilnih
naprav in evidence storitev dimnikarske službe.
Minister Židan je povedal, da se zaveda, da so s strani računskega sodišča dobili šest popravljalnih
ukrepov in da pripravljajo akcijski plan delovanja. Trenutno so v pripravi spremembe uredbe o
pregledovanju dimnikarskih naprav ter uredba o oskrbi malih kurilnih naprav, preučujejo pa tudi
problematiko dimnikarskih koncesij. (vir: Zbornica komunalnega gospodarstva)

9. REDNA SEJA VLADE RS
STAVKOVNI SPORAZUM IN DOGOVOR O DODATNIH UKREPIH NA
PODROČJU PLAČ
Na seji se je Vlada seznanila s parafiranim Stavkovnim sporazumom in s parafiranim Dogovorom o
dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih
financ v obdobju od 1.6.2013 do 31.12.2014.
Besedilo Stavkovnega sporazuma vsebuje razrešitev stavkovnih zahtev sindikatov v zvezi s stavko
dne 23.1.2013 in nadaljevanim stavkovnim razmerjem do vlade po tej stavki.
Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za javni sektor predstavlja
podlago in usmeritev za načrtovano uveljavitev ukrepov s 1.6.2013 v ustrezni zakonodaji in
kolektivnih pogodbah, ki urejajo pravice iz delovnega razmerja v javnem sektorju.
Realizacija parafiranega Dogovora predstavlja finančni učinek v višini približno 109 mio € v letu 2013
glede na leto 2012 in približno 183 mio € v letu 2014 glede na leto 2012.

PREDLOGA ANEKSOV H KOLEKTIVNIMA POGODBAMA
Vlada se je seznanila s predlogom Aneksa št. 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) ter
predlogom Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (KPND) in v tem zvezi
pooblašča za podpis le teh dr. Gregorja Viranta, ministra za notranje zadeve in javno upravo in dr.
Uroša Čuferja, ministra za finance.
Hkrati vlada nalaga pristojnim ministrstvom, da do petka, dne 17.5.2013 pripravijo in uskladijo s
sindikati predloge aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti, v katere se v kolektivne pogodbe
dejavnosti smiselno vnesejo 1., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. člen predloga Aneksa h KPND, v kolektivno
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pogodbo poklicev pa se smiselno vnese 1., 3., 5. in 8. člen predloga Aneksa h KPND. Pristojna
ministrstva bodo pripravila in s sindikati uskladila anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in
poklicev ob smiselnem upoštevanju predloga Aneksa h KPND v RS.
Predlog Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS pomeni realizacijo dogovora
z reprezentativnimi sindikati glede premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Predlog aneksa pomeni realizacijo Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov
dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014, in
sicer 6. točke, ki se nanaša na premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne
uslužbence.

SPREMEMBA ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV RS ZA LETI
2013 IN 2014
Na seji vlade je bilo določeno besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014. Cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki
bodo s sodelovanjem socialnih partnerjev prispevale k vzdržnosti javnih financ, povečanju prihodkov
in zmanjšanju odhodkov proračunov in nemotenemu izvrševanju sprejetih proračunov.
Ključne rešitve predlaganega zakona so:
neposrednim uporabnikom in predlagateljem finančnih načrtov se omogoča, da lahko iz
naslova prihrankov na materialnih stroških pokrijejo del stroškov dela;
podeljuje se pooblastilo vladi, da lahko odloča o prerazporeditvah med na in s plačnih kontov
pri neposrednih uporabnikih;
predplačila se urejajo na način, ki omogoča nemoteno izvrševanje proračuna;
jasneje se določa priprava in sprejem finančnih načrtov in programov dela posrednih
uporabnikov proračuna;
določa se možnost, da se za obseg namenskih sredstev EU, finančnih mehanizmov in donacij,
prejetih po uveljavitvi proračuna ali rebalansa, povečuje obseg na stroških dela v sprejetih
finančnih načrtih;
zvišuje se RTV naročnina;
zvišuje se stopnja davka na dodano vrednost;
za funkcionarje se določa nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali
poškodbe, ki ni povezana z delom;
določa se višina regresa za leto 2014 za javne uslužbence in funkcionarje;
na podlagi sodne odločbe se za vse javne uslužbence in funkcionarje ureja izplačilo razlike
zneska za letni regres za leto 2012;
napredovanje javnih uslužbencev se prelaga na leto 2014.

SPREMEMBA ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju (nujni postopek) in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.
Predlog zakona ureja spremenjeno plačno lestvico, spremenjen dodatek za delovno dobo za vsako
zaključeno leto nad 25 let delovne dobe za funkcionarke, usklajevanje osnovnih plač in redno delovno
uspešnost in delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela.
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Za doseganje ciljev fiskalne politike znižanja primanjkljaja pod 3 procente bruto družbenega
proizvoda do leta 2014 se na strani odhodkov nadaljuje restriktivna politika plač v javnem sektorju,
restriktivna politika do vseh vrst transferov ter večja osredotočenost investicijskih odhodkov.
Vlada se je intenzivno pogajala s socialnimi partnerji (vlada in sindikati javnega sektorja) za dodatno
znižanje pravic oziroma prejemkov zaposlenih s ciljem, da se raven pravic zniža tako, da bi obseg
sredstev za plače v celotnem programskem obdobju ostal takšen, kot je predviden v proračunu za leto
2013. Dogovorjeni ukrepi bodo sicer veljali za leto 2013 in 2014, vendar se bo socialni dialog o ukrepih
spet odprl ob pripravi proračuna za leto 2015 in 2016.
Skozi celotno programsko obdobje bo vlada tudi striktno izvajala politiko zmanjševanja števila
zaposlenih za en odstotek na leto v celotnem javnem sektorju predvsem z nenadomeščanjem
uslužbencev na izpraznjenih delovnih mestih. Zmanjševanje števila zaposlenih je strukturen ukrep s
trajnimi učinki.

UMIK PREDLOGA ENERGETSKEGA ZAKONA
Vlada je sklenila, da umika Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (20122430-0055) iz zakonodajnega postopka.
Cilj predloga zakona je bil prenos tretjega energetskega svežnja v slovensko zakonodajo, uskladitev z
Direktivo 2009/28 glede na pisni opomin in obrazloženo mnenje Evropske komisije, ureditev razmerij
v povezavi z uredbami, odprava pomanjkljive opredelitve glede na odločbo Ustavnega sodišča
Republike Slovenije ter notranja uskladitev zakona glede na predlagane spremembe. Ker še obstajajo
neskladja s pravom Evropske skupnosti bo predlagatelj umik predloga zakona izkoristil, da bo
pripravil predlog novega Energetskega zakona (EZ-1).

NACIONALNI STRATEŠKI NAČRT RAZVOJA PODEŽELJA 2007 – 2013
Vlada se je seznanila z drugo spremembo Nacionalnega strateškega načrta razvoja podeželja 2007 –
2013 (v nadaljevanju besedila: NSN).
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je pripravilo drugo spremembo NSN predvsem s ciljem uskladitve
kazalnikov v NSN in v Programu razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013 kot to zahteva tudi
Evropska komisija.

SREDSTVA ZA NUJNE PROGRAME V KULTURI
Vlada je določila Finančni načrt za uresničevanje programov po Zakonu o zagotavljanju sredstev za
nekatere nujne programe RS v kulturi za leto 2013, ki jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju sredstev za
nekatere nujne programe Republike Slovenije

v kulturi in so: sanacija najbolj ogroženih in

najkvalitetnejših objektov kulturne dediščine, približevanje mednarodnim standardom za splošno –
izobraževalne knjižnice, ureditev osnovnih prostorskih pogojev za nekatere osrednje javne zavode s
področja kulture, ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljske kulture in izenačevanje razvojnih
standardov po lokalnih skupnostih, spodbujanje kulturniških mrež na področju posredovanja
založništva, kinematografije in sodobne informacijske tehnologije.
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Sredstva se zagotavljajo z vsakokratnimi letnimi proračuni RS. Na postavkah Ministrstva za kulturo
so za izvajanje zakona za leto 2013 zagotovljena sredstva v višini 1.354.129 EUR.

AKTUALNI RAZPISI
SPODB. SOC. PODJETNIŠTVA V POMURJU
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 22.3.2013 v Uradnem listu Republike Slovenije
objavilo Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v območju izvajanja zakona o razvojni
podpori Pomurski regiji. Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj podjetniških zamisli
v socialnem podjetništvu v Pomurski regiji, zagotoviti nova delovna mesta ter izboljšati življenjski
standard prebivalstva v regiji. MGRT bo sofinanciralo večletne projekte, ki bodo izkazovali trajno
opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin.
Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki se razpisujejo za triletno obdobje,
znaša 1.500.000 evrov. Tako bo za leto 2013 razpisanih 300.000 evrov, v letih 2014 in 2015 pa po
600.000 evrov. Na ta razpis lahko s projekti kandidirajo registrirana socialna podjetja. Prvi rok za
oddajo prijav je 30-ti dan od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, zadnji rok
za oddajo vlog, če razpisana sredstva ne bodo že prej razdeljena, pa bo 15. december 2013. Več
informacij o javnem razpisu bo po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije na voljo na spletni
strani www.mgrt.gov.si, v rubriki Javne objave – Javni razpisi.

RAZPIS ZA JAVNO NAROČANJE INOVACIJ
Razpis za javno naročanje inovacij je objavila EK. Teme so tokrat tri:
čista vozila in plovila, ter druge naprave za mobilnost (izključeno je področje IKT)
trajnostna gradnja
bolj učinkovita raba virov, vključno z recikliranjem
Na voljo je 6,3 mio €, rok za prijavo je 28. maj.

JAVNI RAZPIS ZA AKTIVNOSTI RDO
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne
usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva. Namen razpisa je vzpodbujanje izvedbe
aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, ki se nanašajo na izvajanje operativnih, razvojnih,
distribucijskih in promocijskih funkcij, ki bodo spodbudile razvoj turizma v turističnih destinacijah.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, opredeljenih v osnutku modela vzpostavitve in
delovanja regionalnih destinacijskih organizacij, ki delujejo na območju razvojne regije in izvajajo
operativno, razvojno, distribucijsko in promocijsko funkcijo na področju turizma v regiji. Na razpis za
ta namen se lahko prijavi ena regionalna destinacijska organizacija iz ene razvojne regije, ki ima obliko
zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, neprofitne regionalne razvojne agencije ali
druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma. Prijavitelji morajo pridobiti soglasje
sveta regije ali soglasje vseh občin za izvajanje nalog regionalne destinacijske organizacije na področju
razvojne regije vsaj za obdobje treh let od dneva oddaje vloge na razpis. Na razpis se ne morejo
prijaviti regionalne destinacijske organizacije iz razvojnih regij, ki že imajo veljavne pogodbe za

10.5.2013 – 17.5.2013

TN št. 19

sofinanciranje aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij na podlagi Javnega razpisa za
pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih
destinacijskih organizacij, objavljenem v Uradnem listu RS št. 42/2010, dne 28.5.2010. Rok za oddajo
ponudb je 24.05.2013 do 14. ure. Več o tem tukaj.

EVROPA ZA DRŽAVLJANE
Objavljena sta razpis prijavna dokumentacija za program Evropa za državljane, za Projekte
prebivalcev in Podporne ukrepe. Tudi pri teh dveh ukrepih velja, da od letošnjega leta dalje ob sami
prijavi ni potrebno pošiljati dokumentov po pošti. Pri obeh ukrepih se elektronski prijavnici pripneta
častna izjava in proračun. Razpis in prijavno dokumentacijo za Projekte državljanov najdete tukaj.
Razpis in prijavno dokumentacijo za Podporne ukrepe najdete na spletni strani Evropske Komisije.
Rok za prijavo za ukrepa 2.1 in ukrep 2.2 je 1. junij 2013.

RAZPIS ZA LIFE+ ZA LETO 2013
V Uradnem listu Evropske Unije z dne 19. 2. 2012 je bil objavljen Razpis programa LIFE+ za zbiranje
predlogov za leto 2013. Za Slovenijo je okvirno za tri področja dodeljenih skupno 5 624 774 EUR. Rok
za prijave je 25. junij 2013. Več.
Teme letošnjega razpisa so:
LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost (glavni cilj je enak kot lani, torej: "zaščititi, ohraniti,
obnoviti, spremljati in olajšati delovanje naravnih sistemov, naravnih habitatov ter prosto živečih
živalskih in rastlinskih vrst, da bi znotraj EU zaustavili izginevanje biotske raznovrstnosti,
vključno z raznovrstnostjo genetskih virov")
LIFE+ Okoljska politika in upravljanje in
LIFE+ Informacije in obveščanje (glavni cilj je ostal enak kot lani: "obveščati in ozaveščati javnost
o okoljski problematiki, vključno s preprečevanjem gozdnih požarov, in zagotavljati podporo za
spremljevalne ukrepe, kot so informacijske in komunikacijske dejavnosti in kampanje, konference
in usposabljanja, vključno z usposabljanjem za preprečevanje gozdnih požarov").
Skupni proračun Unije znaša 278,000.000, najmanj 50 % teh sredstev se dodeli za ukrepe, namenjene
podpori ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti. Za Slovenijo je okvirno dodeljenih skupno
5,624.774 EUR (lani nekoliko manj: 5 598 674 EUR). Sredstva so dodeljena tudi Hrvaški, okvirno
1,250.000 EUR. Za naravo in biotsko raznovrstnost je delež finančne podpore Unije največ 50 %
upravičenih stroškov. Pri predlogih, ki se nanašajo na prednostne habitate / vrste iz direktiv o
habitatih in pticah, lahko delež sofinanciranja izjemoma znaša največ do 75 %. Rok za prijave je 25.
junij 2013. Več o LIFE+. Kontaktna oseba: julijana.lebez-lozej@gov.si.

ENERGETSKA SANACIJA OŠ, VRTCEV…
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prve prednostne usmeritve
»Energetska sanacija javnih stavb«. Predmet sofinanciranja so projekti energetske sanacije obstoječih
stavb osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti ali nadomestne gradnje, v
naslednji vsebini: energetsko učinkovita sanacija obstoječih stavb ali izvedeni ukrepi pri nadomestnih
gradnjah (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken). Po tem
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razpisu se lahko sofinancirajo vse operacije, ki so bile začete po 1. 4. 2011 in ki na dan objave tega
razpisa (1.2.2013) še niso zaključene (za zaključek se šteje izdaja uporabnega dovoljenja, kjer je to
potrebno, v ostalih primerih pa zaključek izvedbe del). Za začetek izvajanja operacije se šteje podpis
pogodbe z izbranim izvajalcem. Prijavitelji do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so lokalne
skupnosti na območju Republike Slovenije, ki imajo na dan objave razpisa v Uradnem listu sprejet
lokalni energetski koncept (LEK). Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih
namenov te vsebine. Upravičeni stroški za te vsebine so stroški gradnje, stroški nakupa in vgradnje
opreme, stroški storitev: projektantskega in gradbenega nadzora. S sredstvi evropske kohezijske
politike bo po tem javnem razpisu sofinanciranih 85% javno upravičenih izdatkov operacije. Sredstva
se bodo v celoti zagotavljala iz Kohezijskega sklada. Razpis je odprt do porabe sredstev. Višina
razpisanih sredstev, oziroma druga določila, se lahko spremenijo z objavo spremembe javnega
razpisa.

MEDNARODNE NOVICE SOS
MEDEEA – KONFERENCA
v okviru projekta Medeea, v katerem Skupnost občin Slovenije sodeluje kot partner je v tem tednu na
Cipru potekala slavnostna podelitev, konferenca in študijski obiski dobrih praks. Dogodka na Cipru
se je udeležilo nekaj predstavnikov občin in sekretariata SOS.

SEJEM OBČIN JV EVROPE NEXPO 2013
Mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS), Združenja mest
Republike Hrvaške (UGRH), Združenje občin Republike Hrvaške (UORH) in
mesta Reke ter Opatije, bodo letos organizirali mednarodni sejem občin
jugovzhodne Evrope- NEXPO 2013, ki bo potekal v Reki in Opatiji, Republika
Hrvaška, med 25. in 27. septembrom 2013 v prostorih športnega centra Zamet.
Program za sejem NEXPO 2013 vključuje konferenco "Pot v EU integracijo - premagovanje ovir,
uresničitev potencialov" (25. september 2013, Hrvaški kulturni dom Susak, s povabilom), sejem
NEXPO (26. in 27. septembra 2013, Zamet center), niz delavnic (26. in 27. septembra 2013, Zamet
center), razdeljeno v dve glavni temi: Izboljšanje prakse na področju trajnostnega razvoja in Izboljšanje
prakse upravljanja in partnerstva, kavarno županov "(26. in 27. septembra 2013, Zamet Center), ki je
idealen kraj za osebne pogovore o sodelovanju med župani, naložbe, donacije ali pobratenja, iskanje
partnerstev (26. in 27. septembra 2013, Zamet Centre) bo omogočilo srečanje med občinami in
zasebnim sektorjem, za vzpostavitev medsebojnega sodelovanja ter bogat kulturni program. Tema
NEXPO 2013 je evropska integracija. Sejem bo nudil tudi priložnost lokalnim oblastem, da se sestanejo
s predstavniki poslovnega sektorja ter tako omogoča privabljanje potencialnih vlagateljev za občinske
projekte na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije.
Kot že v letu 2011, takrat v Sarajevu, lahko občine zakupijo svoj razstavni prostor in izkoristijo
priložnost za spoznavanje novih ljudi, izmenjavo izkušenj, učenje novih stvari, primerjavo z drugimi,
spodbudite svoje delo in najdite svojega potencialnega partnerja ali vlagatelja. Cena standardnega
paketa je 900 EUR. Skupnost občin Slovenije si bo prizadevala za organiziran skupni prevoz in enovit
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nastop slovenskih občin na sejmu NEXPO 2013. Za več informacij vas vabimo na spletno stran:
http://nexpo.nalas.eu/ ali pa se obrnete na sekretariat SOS. (bh)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
31,5 MIO EVROV ZA OKOLJSKIH REŠITVE
Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov v višini 31,5 milijona evrov za 45 najboljših
projektov s področja ekoloških inovacij. Podjetja iz vse Evrope lahko do 5. septembra 2013 pripravijo
predloge za uvedbo novih okoljskih rešitev na trg na naslednjih petih področjih:
recikliranje materialov,
voda,
trajnostni gradbeni proizvodi,
zeleno poslovanje ter
sektor hrane in pijače.
Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Ekološke inovacije niso samo niša za okolju
prijazna podjetja. Konkurenčnost Evrope bo v naslednjih desetletjih odvisna od tega, ali bomo
premagali omejenost virov. Ekološko inovativna podjetja omogočajo preoblikovanje celotnega
gospodarstva. Pozivam zlasti mala in srednja podjetja, naj zaprosijo za finančna sredstva in Evropi
pomagajo krepiti njen vodilni položaj npr. v vodnem sektorju in sektorju ravnanja z odpadki.“ (Vir in
več: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-443_sl.htm)

PODPORA STRATEGIJI ZA PODONAVJE
Evropska komisija, znanstveniki in oblikovalci politik iz 14 držav Podonavja so danes uradno
ustanovili šest znanstvenih grozdov v podporo gospodarskemu razvoju v regiji. Glavni poudarek teh
šestih grozdov bo na naslednjih področjih: voda, zemlja in tla, bioenergija, zrak, izmenjava &
harmonizacija podatkov ter pametna specializacija. Nove grozde so danes predstavili na srečanju na
visoki ravni v Bratislavi. Zagotavljali bodo znanstvene dokaze v podporo strategiji EU za Podonavje
in hkrati spodbujali znanstveno sodelovanje v regiji. Uradne predstavitve sta se med drugim udeležila
slovaški predsednik vlade Robert Fico in podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič
(MEMO/13/441).
Slednji je ob tej priložnosti povedal: „Strategija EU za Podonavje je namenjena povečevanju rasti in
ustvarjanju delovnih mest v regiji z boljšimi političnimi odločitvami in financiranjem. Znanost lahko
oblikovalcem politik s podatki, podprtimi z dokazi, resnično pomaga sprejemati utemeljene odločitve
za geopolitično in gospodarsko izjemno raznovrstno regijo.“ (Vir in več: http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-13-440_sl.htm)

2.OPOMIN SLOVENIJI
Evropska komisija v rednem mesečnem paketu odločitev o kršitvah začenja oziroma
nadaljuje postopke proti državam članicam, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti iz
zakonodaje EU. Odločitve, ki se nanašajo na več področij, naj bi zagotovile, da se zakonodaja
EU ustrezno uporablja v korist državljanov in podjetij. Komisija je danes sprejela 141
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odločitev, od tega je izdala 20 obrazloženih mnenj, 4 zadeve pa predložila Sodišču Evropske
unije. Komisija je danes Sloveniji in Španiji poslala obrazloženi mnenji, s katerimi je državi
pozvala, naj jo obvestita o ukrepih za izvajanje direktive o energetski učinkovitosti stavb.
Direktivo 2010/31/EU je bilo treba v nacionalno zakonodajo prenesti do 9. julija 2012. Države
članice morajo na podlagi te direktive določiti in uporabljati minimalne zahteve glede
energetske učinkovitosti novih in obstoječih stavb, zagotoviti certificiranje energetske
učinkovitosti stavb ter zahtevati redne preglede ogrevalnih in klimatskih sistemov. Poleg
tega morajo v skladu z Direktivo zagotoviti, da bodo do leta 2021 vse nove stavbe tako
imenovane „skoraj ničenergijske stavbe“. Če državi članici v dveh mesecih ne bosta izpolnili
svoje pravne obveznosti, se lahko Komisija odloči proti njima sprožiti postopek pred
Sodiščem EU. Več informacij je na voljo na:
http://ec.europa.eu/energy/infringements/proceedings/efficiency_en.htm.

SKLEPE VSEH KRŠITEV V APRILSKEM SVEŽNJU lahko najdete na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-375_sl.htmKOMISAR

POTOČNIK

V

SLOVENIJI
Predsednica vlade Alenka Bratušek in evropski komisar Janez Potočnik sta se na srečanju v Vili
Podrožnik strinjala, da okoljsko področje nudi dobre razvojne priložnosti, ki jih Slovenija potrebuje.
Bratuškova in Potočnik sta na delovnem kosilu pozornost namenila aktualnim okoljskim temam v
Sloveniji, pri čemer sta poudarila, da ostaja nerešenih še kar nekaj okoljskih vprašanj. Kot sta omenila,
je bil sicer v zadnjem obdobju narejen velik napredek zlasti v okviru programa Natura 2000, podobno
velja tudi za dalj časa nerešeno vprašanje sprejetja načrtov za kakovost zraka v Zasavju in večjih
slovenskih mestih. Bratuškova se je zavzela tudi za čim prejšnjo skupno trajnostno rešitev energetskih
vprašanj na območju okoljsko občutljivega severnega Jadrana. Komisar Potočnik je zaključil uradni
dvodnevni obisk Slovenije. (vir: STA)
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